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UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE __________________________________ 

PROGRAMUL DE STUDII: ___________________________ 

Forma de învățământ: ____________ (IF/IFR) Promoția ________ 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE 

SESIUNEA ______________________ (luna anul) 

 

 Numele (la naștere) _____________________________________ inițiala tatălui _____ 

prenumele ___________________________ numele (actual, din CI) _____________________ 

domiciliul ____________________________________________________________________ 

telefon _____________________ eMail ____________________________________________ 

CNP __ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /. 

 

SOLICIT ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE 

ȘI DEPUN URMĂTOARELE ACTE, ÎN COMPLETAREA CELOR AFLATE LA 

FACULTATE 

Bifați documentele pe care le atașați prezentei cereri *): 

   certificat de naștere (fotocopie/scan) 

   certificat de căsătorie sau alt act doveditor în cazul schimbării numelui (fotocopie/scan) 

   carte de identitate (fotocopie/scan) 

   diplomă de bacalaureat (original)  

   diplomă de bacalaureat (fotocopie/scan) 

   foaie matricolă, anexă la diploma de bacalaureat (fotocopie/scan) 

   diploma de licență (fotocopie/scan), doar pentru înscrierea la examenul de disertație 

   supliment la diplomă/foaie matricolă, anexă la diploma de licență (fotocopie/scan), doar  

       pentru înscrierea la examenul de disertație 

   2 fotografii, color, recente, ¾, hârtie fotografică mată (pentru înscrierea fizică, la sediul UEB)  

   dovada achitării taxei de înscriere la examenul licență/disertație (fotocopie/scan) 

   declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență/disertație (original/scan) 

   referatul coordonatorului științific (original/scan) 

   fișă de lichidare (completată de absolvent) 

LUCRAREA DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE 

 Depun _____________ (fizic, la sediul UEB / prin email) lucrarea de diplomă/disertație  

cu tema: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Coordonator științific: __________________________________________________________ 

Data:  Semnătura absolvent 

__________________      ____________________ 

 
 

FIŞA DE LICHIDARE 

Nr. Matricol 
 
.................... 

 
Absolventul: 

 
………………………………………………………............................................................ 

Numele la naștere, Inițiala tatălui, Prenumele, (Numele actual din cartea de identitate, în paranteză) 

 
promoția …………………  

(anul calendaristic în care ați absolvit programul de studii) 
 
 
 

din Facultatea de _______________________________ 
 

programul de studii _______________________________ 
 

forma de învățământ _____ (IF / IFR) 
 

din cadrul Universității Ecologice din București 
 
 
 

Nr. 
crt. 

LOC 
VERIFICARE 

SEMNĂTURĂ 
și ŞTAMPILĂ 

1. Evidență taxe 

 
 
Data____________________ 
 

2. Secretariat 

 
 
Data____________________ 
 

3. 
Taxă 

licență/disertație 
 

Seria …………………….. 

Data ……………………… 

Suma ……… 

 
 Notă: SECRETARIATUL ARE ULTIMA SEMNĂTURĂ  
 


